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Met Lede en VK staan vandaag de 3e en de 4e tegenover elkaar. Beide ploegen missen een
aantal basisspelers. Bij Lede ontbreken Ndikumana , Schockaert en Zwart , terwijl bij VK Bellon en
Haelterman dit seizoen niet meer in actie zullen komen. Ook Davy Standaert is nog steeds out.
Aangezien beide ploegen zo goed als zeker zijn van de eindronde, valt ergens wel een deel van de
waarde van dit duel weg.
De beste kans van de eerste helft valt al in de eerste minuut : Thomas Coppens breekt door
op links, legt af op De Schepper die van dichtbij op een “ninoofs” been besluit. VK reageert direct
met een kopbal van Gunter, gepakt door Meulewater. Mede door het uitvallen van Coppens (slecht
neergekomen) valt Lede terug en dicteert VK de wet. Lede verdedigt met hand en tand (wat Gunter
letterlijk mag voelen). De ene bal na de andere wordt voor de goal gedropt, maar geen enkele ervan
valt goed. Lede probeert nog een paar keer uit te breken, maar ook zij komen niet tot uitgespeelde
kansen. Echt zo ’n match waarvan men ziet komen dat wie het eerste doelpunt scoort bijna zeker zal
winnen. Een eerste helft met veldoverwicht voor VK, maar met te weinig echte kansen.
De tweede helft begint (zoals de eerste) met een splijtende doorbraak van de thuisploeg.
Ditmaal is het Vandenbossche die zich doorzet, mooi doorsteekt naar Melckebeeck die Christophe
verslaat en dus de score opent (1-0). Deze goal (ergens toch een beetje tegen het spelbeeld van de
eerste helft in) geeft Lede vleugels en komt bij VK aan als een mokerslag. Kort daarop pakt Mike
Slaghmulder zijn 2e gele kaart (na 2 fouten op Praet) en moet VK verder met 10. VK trekt vooruit
maar zoals iedereen ondertussen weet, zitten we duidelijk in een periode dat alles net niet lukt. Lede
is nu baas en heeft op counter de beste kansen. Een eerste poging van Praet wordt nog door Glenn
van de lijn gehaald maar een kwartier voor tijd valt de logische 2-0 dan toch wanneer alweer Praet
alleen op Christophe kan afgaan. In de slotfase ontsnapt VK nog aan een derde tegengoal wanneer
Cnockaert op de kruising mikt.
Een match waarbij de eerste goal beslissend is/was. Deze viel voor Lede en zij winnen dan
ook verdiend. De laatste keer dat VK buitenshuis punt(en) veroverde, dateert ondertussen al van 30
november op Lebbeke. Coach en spelers hebben dus alweer werk deze week want een 0 op 9 dreigt.
Volgende week staat de derby tegen Appelterre op het programma. Met o.a. het duel Thibaut –
Sonck in eerste provinciale. Wie wil dat missen ?

Jong Lede: Meulewaeter, Tackaert, Spotbeen, Wellens, De Kegel, Van Den Bossche, Corvilain,
Melckebeeck (88’ Mertens), Coppens (12’ De Smet), De Schepper(71’ B. Cnockaert) , Praet
KVK Ninove: Callebaut, Van Den Branden, De Wannemaeker, Uyttenhove, Kazi (72’ Van Belle),
Geeroms, Thiebaut, Hellinckx (80’ Huvet), Slagmulder, Joren De Crick (72’ Jelle De Crick)

Doelpunten: 46’ Melckebeeck 1-0, 74’ Praet 2-0

